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Karkó Ádám 
(1997, Esztergom): 
jelenleg Táton, 
tulajdonképpeni 
szülőfalujában él. 
A Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem 
magyar–történelem 
tanári szakos hallgatója. 
Verseket, rövidprózákat 
ír. Verseit a Bárka, a Hitel 
és a Vöröspostakocsi 
közölte. A Pannon 
Tükör szerkesztőségi 
asszisztenseként 
dolgozik.
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Hobbija a mindennapi 
(frissen piacra került) 
videojátékok értelmezése, 
akár irodalmi 
példatárként való 
megfigyelésük.

KARKÓ ÁDÁM

Nász
Beházasodtam egy bolgár családba,
anyám s apám szerint jó lesz ám.
„Én el nem megyek nélküled anyácska!”
„Menj életem, ezért lettél leány!”

Az udvar izgalommal telve várt rám,
férjem kedves, bölcs s nagy őszes úr,
kit retteg minden udvaronca. A száján
át, lefelé egy vágott seb vonul.

Díszes szobákon vezet át a férjem:
tetsző szó, nem tudom mit jelent.
„Hatodik esztendőd üljük meg éppen,
s a hatvanadik ma enyém legyen.”

S e szókra uram felkapott magasba,
halk szobának ágyára dobott,
bősz indulóját nagy hangon szavalta,
s hamar fényesen beolajozott.

Kiáltottam volna, de szám befogta,
állta szavát férj-esküjének.
S ágy reccsent, s vergődtem alatta.
Ám nevem hallatán mást mesélnek.

Szellemben nincs
Weöres Sándornak

Egyhangú strófámban, 
mint megtört, kószáltam.
Így éltem, nem volt gond:
szellemben nincsen csont. 

Feltámadtam tegnap.
(Jászolban fényes zab.
Már sokszor megszűntem.
Jézuskát így szültem.)

Jézus bár nem lettem, 
pár percért Isten sem. 
Lélektant játszottam, 
széphangú strófámban.
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3
2020 Vidéken

Zöld lankákon át gázolt a ló,
Friedrichnek hívták lovasát,
karjából vér csorgott,
lábába vastag fémrúd állt.
Szél fújta a kormot.

Zöld lankákon át gázolt a ló,
miután Friedrich nővel hált,
csak dolgát végezte,
életet adott – kisbabát –
apa, elvérezve.

Zöld lankákon át gázolt a ló.
Nem tudta, hogy merre menjen – 
pernye itt, villámlott,
tovább nincs, topog egyhelyben,
zöld lankás sírkertben. 

Uccán
„Köröttem szaladgáltak.
Köröttem szaladgáltak
s fehér, tarka bundájukban
figyelték, amit nem tudtam.
Köröttem szaladgáltak.

Ha tudhattam is bármit,
ha tudhattam is bármit.
Lakóim kiáltoztak rám,
akarták, beszéljen már szám,
ha tudhattam is bármit.

A lábam harapdálták,
A lábam harapdálták,
utálói könnyes szemnek,
szerintem nem ismerkedtek,
a lábam harapdálták.”

Csodás, árva kisgyermek,
csodás, árva kisgyermek.
Sovány teste így lett étek.
„Az életbe egyszer lépek.”
Csodás, árva kisgyermek.
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